Závěrečný účet obce Obory za rok 2010
(sestavený dle ust.§17 zák.č.250/200 Sb.)

Plnění rozpočtu obce v roce 2010 (v Kč)
Příjmy :

Schvál.rozpočet
2.144.900,-

Upr.rozpočet
2.214.084,00

Skutečnost
2.210.951,93

Výdaje :

6.568.000,-

1.968.154,00

1.942.460,95

Financování

4.423.100,-

-225.930,00

-269.490,98

Plné členění rozpočtových příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu
Fin 2-12M, sestava k 31.12.2010, který je přílohou Závěrečného účtu.

Základní členění příjmů a výdajů :
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem :

2.039.000,90.000,10.000,5.900,2.144.900,00

2.039.400,64.856,4.000,105.828,2.214.084,00

2.038.281,80
63.946,13
3.460,00
105.264,00
2.210.951,93

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem :

1.565.020,95
376.440,1.941.460,95

1.611.014,00
377.140,00
1.968.154,00

1.565.020,95
376.440,00
1.941.460,95

Významné akce r. 2010
V r.2010 bylo z rozpočtu obce Obory financováno: provoz veřejné autobusové dopravy,
příspěvky na neinvestiční výdaje za žáky z Obor ( Nečín, Višňová, Příbram, Dobříš), platby
za veřejné osvětlení, přičemž pořízením úsporných zářivek došlo ke snížení spotřeby, odvoz a
likvidace komunálního a nebezpečného odpadu.
Byla provedena legalizace stavby sportovních kabin na hřišti a odvodnění mostu u
Hostince U Vandasů ( vyčištění, stavební úprava).
Podařilo se dokončit stavební projekt na Víceúčelové a dětské hřiště, na stavbu bylo
vydáno stavební povolení.
Územní plán obce Obory byl dokončen, ale nebyl v r.2010 schválen.
Kulturní a společenské akce: pořádání zájezdu na výstavu „Zahrada Čech“
v Litoměřicích, zájezd do Polska na prodejní trhy, zaplacení pohoštění na oslavě „Dne
matek“, stavění „Máje“, uspořádání „Mše svaté“, organizace pálení „Čarodějnic.

Největší akcí v r.2010 byly oslavy 120-tého výročí založení SDH Obory a 40-tého výročí
založení SK Obory. Obec Obory se podílela na financování programu oslav v obci.
Během roku navštěvovaly zástupkyně sociálního výboru naše spoluobčany s dárkovým
balíčkem a blahopřáním k významným životním jubileum.
Příspěvky zájmovým organizacím: V r.2010 bylo SK Obory a SDH Obory přispěno
dotací 50.000,-Kč na provoz těchto spolků.

Přehled přijatých dotací :
Souhrnný dotační vztah
Dotace na VOLBY UZ 98071
Dotace na VOLBY UZ 98187
Dotace na Sčítání lidu UZ 98005
Dotace pro SDH
UZ 14004
Celkem dotace

63.900,24.906,11.305,2.378,2.775,105.264,-

Finanční majetek,pohledávky a závazky obce k 31.12.2010
a) finanční majetek : zůstatek na běž.účtech k 31.12.2010

4.744.970,02

b) pohledávky obce k 31.12.2010

nejsou

c) závazky (neproplacené faktury) k 31.12.2010

nejsou

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 :
Bylo provedeno ve dnech 02.12.10 a 12.05.2011 dle ustanovení Zák.č.420/2004 Sb. kontrolou
krajského úřadu Středočeského kraje.
Závěr přezkoumání : Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Přílohy závěrečného účtu :
Účetní výkazy

- Rozvaha
- Příloha

Finanční výkazy

- Fin 2-12M

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

Vyvěšeno ( i v elektronické podobě) dne : 2.6.2011
Sejmuto dne :
Schváleno dne : 31.5.2011

